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Míg 2003-ban az euroatlanti integráció külsőleg 

motiválta az alkotmánymódosítást, jelenleg egy belső 

politikai feltétel, a kétharmados kormánytöbbség adta 

lehetőség teremtette meg az alkotmánymódosítás 

gondolatát. Milyen következményei vannak a két 

különböző kontextusnak?  

 

A 2003-as alkotmánymódosítás egyik és talán legfontosabb indoka az euroatlanti 

csatlakozás alkotmányos kereteinek, feltételeinek a megteremtése. Ugyanakkor az 1991-

ben elfogadott új román alkotmány tíz éves alkalmazása, (az alkotmánymódosítás 

folyamata 2001-ben kezdődött) felhalmozott annyi tapasztalatot, illetve felszínre kerültek 

azok a hiányosságok, amelyek indokolttá tették egy átfogóbb elemzését, értékelését az 

alkotmány egészének. Ennek megfelelően 2003-ban jelentős módosítások születtek az 

integrációs klauzula bevezetésén túlmenően is. Volt aki már akkor is egy 

alkotmányreform szükségességét követelte (például az RMDSZ), de – a jelentős 

módosítások ellenére sem – ez nem valósult meg. Számtalan kérdés (a félelnöki 

kormányzati rendszer ellentmondásai, a végrehajtó hatalmon belül a hatáskörök 

tisztázatlansága, a delegált törvényhozás jogintézményének alkalmazásával kapcsolatos 

számtalan probléma, az ügyészség jogállásának bizonytalansága stb.) továbbra is 

megoldatlan maradt, vagy nem a legmegfelelőbb megoldások születtek. 

Következésképpen egy újabb alkotmánymódosítás lehetősége folyamatosan ott “lebegett” 

a politikusok szeme előtt, de erre a szükséges politika akarat, illetve kétharmados többség 

nem alakult ki a törvényhozásban. 

 

Ezt az alkotmánymódosítás körüli “állóvizet” a köztársasági elnök kavarta fel azzal, hogy 

javasolta a kétkamarás parlament átalakítását egykamarás, legtöbb 300 fős 

törvényhozássá. Az elnök, alkotmányos jogkörét felhasználva, népszavazást 

kezdeményezett az ügyben, amire 2009-ben sor került, ez pedig érvényes, illetve 

eredményes is volt, a választópolgárok pedig támogatták ezt az elképzelést. Ugyanakkor 

az alkotmányos szabályok szerint az országos érdekeltségű kérdésekben kiírt népszavazás 

általában konzultatív jellegű, következésképpen jogilag nem köti a parlamentet. Mi több, 

a parlament szerkezetének megváltoztatása alkotmánymódosítást is igényel. Az elnök 

2010-ben kezdeményezett egy szakmai, akadémikus jellegű vitát az alkotmánymódosítás 

lehetséges kérdéseiről, témáiról, megoldásokról, aminek eredményeképpen egy jelentés 

született. Végül 2011-ben, az elnök kezdeményezett egy alkotmánymódosító 
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törvénytervezetet (élve az Alkotmány biztosította jogkörével), amit be is nyújtott a 

parlamentnek. A tervezet alapvetően csak a népszavazás eredményét kívánta alaptörvényi 

szinten rögzíteni, az egykamarás parlamentet létrehozni. Ugyanakkor nem vette 

figyelembe, hogy ez egy sor egyéb strukturális változást eredményez a politikai rendszer 

egészében és nemcsak a törvényhozó hatalmat érinti. Másrészt a parlament, lényegében 

politikai pártállástól függetlenül, nem támogatta az átalakítást, az egykamarás 

törvényhozás létrehozását. Végül érdemi vita nem történt a tervezetről, majd a 2012-es 

parlamenti választás nyomán kialakult új kétharmados többség (Szociáldemokrata Párt és 

a Nemzeti Liberális Párt szövetsége) egyik első feldata volt 2013 elején elutasítani a 

tervezetet és az alkotmánymódosítás kezdeményezését áthelyezni a parlamentbe. Ennek 

megfelelően létrejött egy parlamenti bizottság egy új alkotmánymódosító törvénytervezet 

kidolgozására. Ez 2013 nyarára el is készült, de természetesen nem az elnöki 

elképzeléseket követte. 

 

Melyek voltak a tervezett alkotmánymódosítás főbb céljai?  

 

Ennek az új alkotmánymódosítási tervezetnek a politikai-jogi kontextusa valóban az volt, 

hogy valamilyen módon orvosolja az elmúlt években (lényegében 20 évben) felhalmozott 

negatív tapasztalatokat az alkotmányos rendelkezések legkülönbözőbb területein.  A 

kétharmados parlamenti többség léte látszólag az elfogadás gyors előmenetelét vetített 

előre, ugyanakkor a (gyorsan, nem kellőképpen kidolgozott) megoldások komoly vitákat 

eredményeztek a parlamenti/kormányzati többségen belül is.  

 

A módosításokra vonatkozólag két példát említenék, amelyek jelzik a viták tartalmát is. 

Egyrészt az elmúlt néhány évben rendkívüli módon kiéleződött a köztársasági elnök és a 

parlament viszonya, illetve bizony esetekben a köztársasági elnök és a kormány viszonya. 

Ennek megoldását az elnöki hatáskörök drasztikus csökkentésében látták, pedig 

valójában, ha ténylegesen ez a probléma, akkor a megoldás a félelnöki rendszerről a 

parlamenti rendszerre történő áttérés lett volna. Ehelyett meghagyták az elnök közvetlen 

választását, ami rendkívüli legitimitást biztosít számára, miközben lefaragták jogköreit. 

Amennyiben ez életbe lép, nyilvánvalóan tovább növelte volna a politikai rendszerben 

amúgy is létező ellentmondásosságot.  

 

Egy másik sarkalatos problémája a jelenlegi hatályos alkotmánynak, hogy a kormány 

meglehetősen tág körben gyakorolhat “törvényhozói” jogköröket a delegált törvényhozás 

keretében, és törvényerejű kormányrendeleteket bocsáthat ki, amit a lehetőséggel 

visszaélő módon meg is tett/tesz mindegyik kormány, politikai szinezettől függetlenül. 

Ezt kordában tartani, korlátokkal visszaszorítani nem lehet, ezt egyszerűen törölni kellene 

az alkotmánymódosítás során, különösen a sürgősségi kormányrendeletek kibocsátásának 

a lehetőségét. Erre is csak felemás megoldás született, amennyiben további szigorításokat 

írt elő a módosítás, de amit a gyakorlatban bármelyik kormány megkerülhet, illetve nem 

alkalmas arra, hogy lényegesen visszaszorítsa a sürgősségi kormányrendeleteket. 

 

Tehát elsődleges célként jelent meg a politikai rendszer, az alapvető közhatóságok 

hatásköreinek és az ezek közötti viszonyrendszer tisztázása, egyértelműsítése. Ez 

azonban a módosító javaslatok révén nem valósult volna meg. 
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Az alapjogok vonatkozásában bizonyos garanciális jellegű rendelkezéseket 

indítványozott a tervezet. Kisebbségi jogok vonatkozásában pedig néhány fontos elvi 

jelentőségű javaslat is megfogalmazódott, így a nemzeti kisebbségek történelmi szerepe a 

modern román állam létrejöttében, nemzeti, nyelvi, kulturális vallási identitásuk 

megőrzése kérdéseiben döntéshozó testületeket hoznak létre, állami hatóságok által 

hozandó döntések esetén ezeknek konzultálniuk kell a kisebbségi szervezetekkel, illetve a 

szimbólumok, jelképek szabad használatát kívánta biztosítani úgy a köz-, mint a 

magánszférában. Ezek mindegyikét az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek 

minősítette. Az Alkotmánybíróság a tervezet vizsgálata nyomán hozott döntésében sok 

esetben állapította meg az alkotmányellenességet, illetve javaslataiban sok esetben a 

módosítások törlését, a megoldások megváltoztatását fogalmazta meg, olyannyira, hogy 

gyakorlatílag “ízekre szedte” az alkotmánymódosító tervezetet, ami komoly technikai 

akadályává vált az eljárás lefolytatásának, sikeres befelyezésének. 

 

Politikai összefüggésben azonban a legfőbb akadályt az jelentette, hogy 2013 ősze után 

folyamatosan romlott, a kormánypártok (Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális 

Párt) közötti viszony, így az alkotmánymódosítás eljárása elakadt, 2014 februárjában 

pedig a Nemzeti Liberális Párt kilépett a kormánykoalícióból, szembefordult korábbi 

szövetségességével, megszűnt a kétharmados parlamenti többség, és jelenleg kevés az 

esélye annak, hogy 2016-ig, a törvényhozási ciklus végéig megvalósuljon az 

alkotmánymódosítás.  

 

A kormány a Velencei Bizottság véleményét is kikérte. Milyen lényeges 

megállapításokat tett a testület? 

 

A Velencei Bizottság 2014 március 21-i plenáris ülésén fogadta el 731-es számú 

véleményezését a román alkotmánymódosító törvénytervezetről.
1
 A meglehetősen 

részletes véleményezés számos kérdésre, rendelkezésre kiterjed, terjedelmében is jelentős 

(119 oldalon, 215 pontban fogalmazta meg álláspontját), és észrevételei az alkotmányos 

alapelvekre, az alapjogokra, közhatóságokra, az Alkotmánybíróságra, az alkotmány 

felülvizsgálatra vonatkoznak. Meg kell állapítanunk, hogy nemcsak kritikák, de 

elismerések, helyeslések is megfogalmazódnak a véleményezésben. Összességében 

azonban a Velencei Bizottság véleménye mégis kritikus hangvételű és néhány alapvető 

kérdésben igencsak elmarasztaló. 

 

Minden részletkérdésre nem térhetek ki, ezért csak a Velencei Bizottság konklúzióira 

utalnék, amelyben összefoglalja kifogásainak lényegét. A Velencei Bizottság 

hangsúlyosan, többször is megismételve kifogásolja, hogy az alkotmánymódosító 

javaslatok nem tartalmaznak egyértelmű választást valamely kormányzati rendszer, 

kormányforma mellett. Ez a jelenlegi felemás, bizonytalan kormányforma számos 

probléma forrása, elsősorban az alapintézmények működésében, viszonyaiban. 

                                                 
1
 Opinion No. 731/2013 CDL-AD (2014) 010: Opinion on the Draft Lawon the Review of the Constitution 

of Romania. Elérhető: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-

AD(2014)010-e (Letöltve: 2014.10.20.). 

 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)010-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)010-e
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Mindezekből adódóan a jelenleg létező, működő kormányforma (és ezen a módosítások 

sem változtatnak) egyaránt tekinthető félelnökinek, de akár félparlamentárisnak is. 

 

Egy másik észrevétel szerint alapelvként kellene rögzíteni nemcsak a hatalmi ágak 

szétválasztását, de a közöttük lévő kölcsönös tisztelet és lojális együttműködés elvét is. 

Ezt azért is hangsúlyozza a Velencei Bizottság, mert 2012-ben már megfogalmazott jó 

néhány észrevételt Romániával kapcsolatosan az akkori politikai krízis hatására, melynek 

lényege a köztársasági elnök és a parlament, valamint a köztársasági elnök és a kormány 

közötti rendkívül éles konfliktushoz, illetve az elnök hivatalából való felfüggesztéséhez, 

valamint a Nép Ügyvédjének (ombudsman) parlament általi leváltásához vezetett. A 

Velencei Bizottság 2012-ben úgy ítélte meg,
2
 hogy Romániában a jogállamiság jelentős 

mértékben sérült a politikai válság kialakulása és kezelése során. 

 

Más összefüggésben a Velencei Bizottság szorgalmazza a törvényhozási eljárás 

egyszerűsítését, leginkább a kormányrendeletek kibocsátásának a visszaszorításával. A 

jogbiztonság szempontjából rendkívül károsnak tartja (egyébként teljesen  jogosan) a 

delegált törvényhozás intézményét, melynek következtében a kormány mintegy átveszi a 

parlament szerepét és törvényerejű (egyszerű és sürgősségi) kormányrendeleteket bocsát 

ki. Javaslatában a Velencei Bizottság ennek az alkotmányos lehetőségnek a 

megszüntetését, kiiktatását fogalmazza meg. 

  

A romány alkotmánymódosító parlamenti bizottság sem ezt, sem a többi 

javaslat/észrevétel jelentős részét nem fogadta el, illetve még ha némelyikével egyet is 

értett, ez nem tükröződik a módosítások szövegeiben. 

 

Végezetül a Velencei Bizottság néhány intézmény vonatkozásában fogalmazott meg 

kritikát és észrevételt, ezek függetlenségének a megerősítését, hatásköreik tisztázását 

javasolva. Ilyen a már említett Nép Ügyvédje vagy a Legfelsőbb Bírói Tanács, amelynek 

ténylegesen kellene biztosítania a bírák függetlenségét, továbbá ilyen az 

Alkotmánybíróság, amelynek a Velencei Bizottság véleménye szerint – ha elfogadnák a 

módosító javaslatokat – bizonyos hatáskörei csorbulnának. 

 

A leginkább megoldatlannak látszó probléma azonban az ügyészség jogállása, amely bár 

az igazságügyi miniszter fennhatósága alatt működik, mégis a bírói hatalmi ágba van 

besorolva. Tisztázni kellene egyértelműen az ügyészek hatalmi jogállását. A Velencei 

Bizottság megjegyzi, hogy miközben biztosítani kell az ügyészek függetlenségét, szem 

előtt kell tartani, hogy az ügyészek és a bírák függetlensége teljesen más jellegű, más jogi 

természetű. 

                                                 
2
 Opinion No. 685/2012 CDL-AD (2012) 026:  Opinion on the compatibility with Constitutional principles 

and the Rule of Law of actions taken by the Government and the Parliament of Romania in respect of other 

State institutions and on the Government emergency ordinance on amendment to the Law N° 47/1992 

regarding the organisation and functioning of the Constitutional Court and on the Government emergency 

ordinance on amending and completing the Law N° 3/2000 regarding the organisation of a referendum of 

Romania. Elérhető: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-

AD(2012)026-e (Letöltve: 2014.10.20.). 

 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2012)026-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2012)026-e
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A román Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek ítélte az alkotmánymódosító 

tervezet több pontját is. Különösen érdekes ezt hallani, miközben Magyarországon 

épp most írták bele az Alaptörvénybe, hogy az Alkotmánybíróság csak formai 

szempontból vizsgálhatja az Alaptörvény módosításait. Milyen alkotmányelméleti 

keretben értelmezhető a román Alkotmánybíróságnak ez a jogköre? 

 

A román Alkotmánybíróság szerepe az alkotmánymódosítás folyamatában igencsak 

sajátos, de egyszersmind meglehetősen jelenős is. Lényegében kettős normakontrollt 

valósít meg, amennyiben ellenőrzi az alkotmánymódosító tervezetet, majd miután a 

parlament elfogadja és még mielőtt ez népszavazásra kerülne, egy újabb ellenőrzést 

végez. Úgy a 2011-es, mint a 2013-as alkotmánymódosítási kisérlet sikertelennek 

bizonyult, mindkét esetben az Alkotmánybíróság a tervezetekre vonatkozólag egy-egy 

döntést is hozott (az AB 799-es számú döntése 2011-ből,
3
 valamint a 80-as számú döntés 

2014-ből
4
). 

 

A román alkotmányban létezik az ún. “örökérvényűségi” klauzula, a 152-es cikkely, 

amely megtiltja az alkotmánymódosítás során bizonyos rendelkezések megváltoztatását. 

Következésképpen akkor, amikor az Alkotmánybíróság a tervezetet vizsgálja, egyfelől az 

alkotmánymódosításra vonatkozó eljárási szabályok tiszteletbentartását ellenőrzi, 

másfelől azt, hogy egyetlen módosító rendelkezés se kerüljön a 152-es cikkely tilalmi 

hatálya alá. Tehát van egy formai, eljárásra vonatkozó, és van egy igencsak jelentős 

tartalmi kontroll is. Ugyanakkor meglehetősen sajátos az AB döntések szerkezete is 

ebben a vonatkozásban, hiszen megállapítja a formai követelmények tiszteletben tartását, 

megjelöli azokat a rendelkezéseket, amelyek alkotmányellenesek, mert sérti a 152-es 

cikkelyt és ez kötelezi is a parlamenetet, ugyanakkor ezeken túlmenően javaslatokat, 

ajánlásokat fogalmaz meg, például módosító szövegek törlésére, azok konkrét 

módosítására, átfogalmazására, vagy kijelenti, hogy a kezdeményező által javasolt 

megoldás helyett más megoldást kellene találni. Mindezek (tehát ez utóbbiak) nem 

kötelezik a parlamentet, de a politikai vitában egy alkotmánybírósági álláspont mindig 

súlyos érv vagy ellenérv lehet. Ez a szerepfelfogása az Alkotmánybíróságnak, ez a túlzott 

aktivizmusa azonban már a létező alkotmányos kereteket is meghaladja, hiszen valóságos 

javaslattevővé válik, amire nincsen alkotmányos hatásköre. 

 

Egy másik aspektus, hogy a már említett 152-es cikkely adott esetben rendkívűl tágan 

értelmezhető és könnyen minősíthet az Alkotmánybíróság valamely alkotmánymódosítást 

alkotmányellenesnek, ami által igencsak akadályozhatja az alkotmánymódosítási 

folyamatot. A 152-es cikkely a következőképpen fogalmaz: “(1) Nem képezheti 

módosítás tárgyát a jelen Alkotmánynak a román állam nemzeti, független, egységes és 

oszthatatlan jellegére, a köztársasági kormányformára, a területi integritásra, au 

igazságszolgáltatás függetlenségére, a politikai pluralizmusra és a hivatalos nyelvre 

vonatkozó rendelkezései. (2) Úgyszintén semmiféle módosítás nem lehetséges, ha az 

eredménye az állampolgárok alapvető jogainak és szabadságainak vagy ezek 

biztosítékainak a megszüntetése.”  

                                                 
3
 Elérhető: http://www.ccr.ro/files/products/D0799_11.pdf (Letöltve: 2014.10.20.). 

4
 Elérhető: http://www.ccr.ro/files/products/Decizie_80_2014.pdf (Letöltve: 2014.10.20.). 

http://www.ccr.ro/files/products/D0799_11.pdf
http://www.ccr.ro/files/products/Decizie_80_2014.pdf
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Ennek a normakontrollnak az alkotmányelméleti alapja az eredeti és a származtatott 

alkotmányozó hatalom közötti különbségtétel, hiszen ez utóbbi az alkotmánymódosítás 

során kötve van az érvényben lévő alkotmány rendelkezéseihez, és adott esetben azokhoz 

a tartalmi tilmakhoz, amit az eredeti alkotmányozó hatalom, esetünkben 1991-ben 

“örökérvényűként” határozott meg. 

 

Végül meg kell jegyezni, hogy az alkotmánymódosító törvény elfogadása utáni 

normakontrollra még nem volt példa, hiszen a két említett tervezet eljárása nem 

finalizálódott, a 2003-as sikeres alkotmánymódosítás során pedig az akkori AB 

elutasította ezt az ellenőrzést, mondván (joggal) , hogy erre nincsen alkotmányos 

hatásköre, de 2004-ben, az Alkotmánybíróság megszervezéséről és működéséről szóló 

törvény módosítása előírta ezt a hatáskört. Ez egy külön érdekes jogi problémát vet fel, 

amely igencsak vitatott, de nem tartozik a szorosan vett kérdéshez. 

 

A 2003-as alkotmánymódosítás miért tudott átmenni az Alkotmánybíróságon? 

Hiszen akkor került a normaszövegbe a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló 

organikus törvény, a felekezti oktatás lehetősége, az igazságszolgáltatásban és a 

közigazgatásban történő anyanyelvhasználat, ráadásul azokat kiterjesztették a 

területi, dekoncentrált államigazgatási szervekre is. És ekkor került a 

normaszövegbe az uniós klauzula is, amely egyben szuverenitás transzferrel, de 

legalábbis ráruházással vagy megosztással is járt. Ezekhez miért volt elégséges a 

konstituált alkotmánymódosító hatalom? 

 

Ezek valóban rendkívül fontos módosítások, de semmiképpen nem ütköznek a tilalmakat 

megfogalmazó rendelkezéssel. Az ezeket elfogadó parlament mindenképpen 

származtatott alkotmányozó hatalom volt, és fel sem merült, még elméleti vitákban sem, 

hogy magát eredeti alkotmányozó hatalomnak tekintse. Meggyőződésem, hogy a 

jelenlegi hatályos román alkotmány a közösségi autonómia-jogosítványokat is 

tartalmazhatná, mert ezek nem sértik sem a szuverenitást, sem a területi egységét az 

államnak, sem a függetlenségét, de még az állam egyszéges szerkezetét sem. Csak 

példaként említem, hogy az EU-csatlakozással járó szuverenitástranszfer sokkal 

jelentősebben érinti a nemzeti szuverenitást, mint az, ha az állam bizonyos hatásköröket 

(szuverenitási attributúmokat) biztosít egy, a területén élő nemzeti kisebbség számára, 

amely kulturális és/vagy területi autonómia keretei között kíván élni. A 2003-as 

módosítások azért voltak lehetségesek, mert volt rá politikai akarat. Az 

Alkotmánybíróság pedig azért nem találta alkotmányellenesnek, mert szakmailag 

felkészültebb, politikailag pedig bölcsebb volt. Az alkotmány értelmezése, illetve a 

törvénytervezetek, akár alkotmánymódosító törvénytervezetek értékelése az 

Alkotmánybíróság részéről még az elvárható és kötelező mérték szerint sem történik 

objektív kritériumok alapján. 

 

Hogy nézne ki egy alkotmányozó nemzetgyűlés, az originer pouvoir constituant? 

 

Mint említettem, a politikai rendszerváltást követően 1990-ben megalakult parlament 

egyben Alkotmányozó Gyűlés is volt azzal a konkrét állampolgári felhatalmazással, hogy 
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egy új alkotmányt készítsen. Ebben nem volt semmilyen formában kötve a korábbi 1965-

ös alkotmányhoz, tehát eredeti alkotmányozó hatalomként létezett. Időben mandátuma 

nem a hagyományos négy év volt, hanem legkésőbb 1992 februárjáig kellett elkészülnie 

az új alaptörvénynek, ellenkező esetben a parlament automatikusan feloszlik. 

Természetesen a megbízatását teljesítette, tehát nem oszlatták fel, de mandátuma 

megszűnt, és 1992 tavaszán került sor az első, már az új alkotmány hatálya alatt kiírt 

választásra. 

   

A kérdés feltételezem arra vonatkozik elsősorban, hogy jelenleg hogyan jöhetne létre egy 

eredeti alkotmányozó hatalom. Erről az alkotmány nem rendelkezik, de 

alkotmányelméletileg szerintem ennek két lehetséges módja, útja van: 

 

1. Kialakul egy határozott politikai akarat új alkotmány elfogadására, akár egy 

kétharmados kormányzati/parlamenti többség révén, melyre van közvetett, értelmezett 

választói felhatalmazás is, vagy kétharmad hiányában is, amennyiben van ebben a 

vonatkozásban megegyezés kormányoldal és ellenzék között egy új alaptörvény 

elfogadására. 

 

2. Népszavazás kezdeményezése új alkotmány elfogadásáról és amennyiben érvényes és 

eredményes referendum keretében az állampolgárok erre igent mondanak, akkor a 

parlament közvetlen felhatalmazást kap az új alkotmány elkészítésére, elfogadására és 

mint eredeti alkotmányozó hatalom működhet. 

 

Demokratikus és jogállami keretek között ezt két módját látom egy eredeti alkotmányozó 

hatalom létrejöttének.   

 

Erdélyi magyar szempontból az alkotmánymódosítás egyik legjelentősebb eleme a 

közigazgatási régiók bevezetése volt. Hogyan kell elképzelni a regionális 

reformtervet?  Egy olasz típusú erősen regionalizált államszerkezet kísérleteként, 

vagy egy szerényebb, unitárius szerkezetben megmaradó francia megoldásként? 

Illetve milyen a demokratikus legitimációja lett volna a régióknak, egyszerű 

dekoncentrált területi egységről vagy valós autonóm régiókról van szó? 

 

Semmiképpen nem gondolhatunk olasz, vagy akár spanyol típusú regionális 

államszerkezetre, melyben a régióknak nagy az önállósága. Az egységes (unitárius) 

államszerkezet olyan szent tehene a román politikai és alkotmányjogi 

közgondolkodásnak, amelyet kikezdeni, megkérdőjelezni a politikai hazaárulás 

kategáriájába tartozik. Következésképpen például a föderalizáció gondolatának a 

felvetése is nemzetállami szentségtörésnek számít. A regionális reformelképzelést nem 

egy őszinte decentralizációs törekvés, a szubszidiaritás érvényesítésének és a demokrácia 

kiszélesítésének politikai szándéka vezérelte, hanem az a pragmatikusnak látszó 

szempont, hogy nagyobb közigazgatási egységek könnyebben hozzáférhetnek, nagyobb 

sikerrel megpályázhatják az uniós forrásokat. Tehát semmiképpen nem volt az 

elképzelésben valós autonóm régiók kialakításának a gondolata vagy szándéka. Mi több a 

tervezet kidolgozásához már eleve rosszul fogtak hozzá, hiszen sokkal többet és 

hevesebben vitatkoztak a térképekről, a leendő régóikról, semmint az alapelvekről, a 
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hatáskörökről, az új intézményekről. Az alapvető dilemma pedig az, hogy a regionális 

hatásköröket honnan hová telepítik. Mert ha a központból a régiók irányába akkor 

valamelyest bővült volna a helyi autonómia, de ha a helyi, főként megyei szintektől a 

régiókhoz, az éppenséggel hatalami koncentráció, tehát centralizációnak számított volna. 

Ismerve a román politikai közgondolkodás sablonjait sokkal inkább ez utóbb megoldást 

választották volna, de végül is idáig el sem jutottak, mivel egyértelművé vált, hogy a 

törvény megalkotásának feltétele az alkotmány módosítása, a régióknak, mint 

közigazgatási egységnek a megjelenése az alaptörvényben. 

 

A regionalizálás egyik legszembetűnőbb kérdésévé a régiók száma vált. A 

Regionalizációs Konzultatív Tanács (CONREG) a korábbi 8 fejlesztési régió 

közigazgatási régióvá erősítése mellett foglalt állást, azonban a 8 régió megerősítése 

esetén felvetődik, hogy például a székelyföldi megyei szintű „magyar” politikai 

hatalom felolvadni kényszerülhet egy nagyobb régió keretében. Mennyire reálisak 

ezek a félelmek, illetve miben volt más ehhez képest az RMDSZ 12 régiós 

elképzelése? 

 

A félelmek mindenképpen reálisak bármilyen regionális átszervezésnél, hiszen a román 

politika pártállástól függetlenül szívesen “oldaná meg” ilyen módon Székelyföld 

problémáját azáltal, hogy közigazgatásilag gyakorlatilag megszüntetné, de legalább is 

ellehetetlenítené. Több “térkép” is készült és ezek közül mindegyik “románpárti” 

változatban, így vagy úgy, de a székelyföldi megyék nem alkotnának egy régiót, egyedül 

az RMDSZ “térképe” jelezte, hogy a Székelyföld (Maros, Hargita és Kovászna megyék) 

és mellette a Partium (a jelenlegi Bihar, Szatmár és Szilágy megyék) alkotnának önálló 

régiókat. Számunkra ezek olyan életbevágó kérdések, hogy ha nem az RMDSZ javaslatát 

vagy egy olyan elképzelést fogadnának el, amelyben ez a két történelmi regió ilyen 

formán van jelen, akkor nem hiszem, hogy támogatni lehetne bármilyen más elképzelést 

vagy egyáltalán a regionalizációs folyamatot. Akkor már inkább maradjon minden a 

jelenlegi helyzetben.  

 

Tavaly októberben aláírásokat kezdett gyűjteni az RMDSZ, hogy Erdély hat 

megyéjében polgári kezdeményezéssel tartsanak megyei népszavazást a fejlesztési 

régiók átalakításáról. Mi ennek az alkotmányjogi alapja és milyen stádiumban áll ez 

az ügy? 

 

A helyi közigazgatásról és helyi autonómiáról szóló 215-ös törvény 2001-ből írja elő, 

hogy bármilyen, a helyi, területi közigazgatási határokat érintő változtatások/módosítások 

esetében kötelezően helyi népszavazást kell kiírni. Ezt a népszavazásról szóló törvény is 

megerősíti. Romániában kétféle népszavazás van, országos és helyi, általában ezek 

főszabály szerint konzultatív jellegűek, tehát nem ügydöntőek. Országos népszavazás 

esetében kivételt képez és kötelező erejű az alkotmány vagy alkotmánymódosítás 

elfogadására kiírt népszavazás és az elnök felfüggesztését követő (menesztéséről vagy 

hivatalban tartásáról szóló) népszavazás. A helyi népszavazások is főszabály szerint 

konzultatív jellegűek, egyetlen kivételt képez az, amikor a területi közigazgatási 

egységek határainak a módosításáról van szó, amely esetben ügydöntő a népszavazás. 
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Tudomásom szerint csak Kovászna és Hargita megyében voltak ilyen népszavazások, de 

tekintettel arra, hogy a regionális átszervezésről szóló törvénytervezet kezdeményezése, 

elfogadása elakadt, illetve maga a kormány sem szorgalmazza ezt, lévén ennek 

alkotmányos akadáya van, ezért a helyi népszavazási kezdeményezések sem folytatódtak.  

 

Az Alkotmánybíróság elutasította többek között a jelképhasználatról szóló 

paragrafust is, azonban időközben egy ún. „zászlós törvény” készül. Ezek alapján az 

egyértelműen alkotmányellenes lesz? 

 

Valóban, az alkotmánymódosító törvénytervezetben szerepelt egy, a szabad 

jelképhasználatról szóló paragrafus, amely kimondta, hogy a nemzeti szimbólumok 

használata lehetséges úgy magán-, mint köztereken. Ezt azonban alkotmányellenesnek 

minősítette az Alkotmánybíróság, de ebből még korántsem következik, hogy a 

“zászlótörvényt” is alkotmányellenesnek fogja minősíteni. Ez egyrészt függ a konkrét 

törvényi rendelkezés szövegétől, másrészt nem ez lenne az első alkalom, amikor az 

Alkotmánybíróság nem teljesen következetes a döntéseiben.  Romániában egy-egy 

közhatóság inkompetens magatartása, vagy egyszerűen következetlensége, 

ellentmondásos gyakorlata sok gondot, bajt, problémát okoz, de alkalmanként, kivételes 

esetekben, a remény forrása is lehet. 

 

Időközben az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek találta a decentralizációról 

szóló törvényt is. Miről szólt ez a jogszabály és milyen érvek miatt nem fogadta el a 

testület? 

 

Eredetileg egy regionalizációs törvényt kellett volna elfogadni, de ez nem volt 

alkotmányjogilag lehetséges, ugyanis az Alkotmány 3-as cikkelyének (3) bekezdése 

tételesen rögzíti, miszerint a közigazgatási egységek a községek, városok és a megyék. 

Tehát egy új közigazgatási egység, például a regió, bevezetése törvényi úton nem 

lehetséges, mivel ehhez előbb alkotmánymódosításra van szükség. Aztán ez a szándék 

“szelídült” decentralizásciós törvénnyé, melyben a régiók nem jelennek meg, hanem 

sokkal inkább hatáskörök telepítése történik meg központból a helyi szintek irányába. 

Eljárásjogi szempontból is sajátosan lett elfogadva, amennyiben ezt a kormány 

felelősségvállalással tette, ami gyakorlatilag kiiktatja a tényleges parlamenti vitát, hiszen 

ilyen esetben a parlament legfelejebb bizalmatlansági indítványt nyújthat be (ez meg is 

történt, de elutasították), következésképpen a törvény automatikusan minden további 

vagy utólagos parlamenti vita nélkül elfogadottnak tekintendő. Az eljárás alkotmányos 

lefolyását az Alkotmánybíróság nem kifogásolta. A kormány felelősségvállalása 

valamely törvény elfogadására egyébként alkotmányos lehetőség, ezt az alaptörvény 114-

es cikkelye szabályozza. 

 

A decentralizációs törvény szerkezetében jól érzékelhető módon a szabályozás nem tesz 

mást, mint a legkülönbözőbb területeken hatásköröket telepít a helyi (leginkább megyei) 

szintekre. Ezek a helyi pénzügyek, mezőgazdaság és vidékfejlesztés, kultúra, turizmus, 

közoktatás, környezetvédelem, egészségügy, ifjúság és sport, valamint szállítás. Az 

elfogadott tervezet ezen túlmenően 14 mellékletet is tartalmaz, amelyek mindegyike egy 

jegyzék arról, hogy mely állami köztulajdonban lévő ingatlanok kerülnek helyi, 
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önkormányzati köztulajdonba. Az Alkotmánybíróság a törvény egészét minősítette 

alkotmányellenesnek, mivel a törvény sérti a hatalommegosztás elvét, illetve nem 

illeszkedik koherens módon a jogrendszer egészébe. Ezen túlmenően azt is kifogásolta az 

Alkotmánybíróság, hogy a kormány nem tartotta tiszteletben a hatáskörátruházások 

esetében törvény által előírt, kötelező hatástanulmányok elvégzését. Összességében nem 

meglepő az Alkotmánybíróság döntése és indoklásában is sok igazság van. Valójában a 

decentralizációs törvény egy teljesen elhamarkodott, elkapkodott jogszabály, és félő, 

hogy elfogadott formájában nagy valószínűséggel alkalmazhatatlan lett volna. 

 

Mi a helyzet a nemzeti kisebbségekről szóló törvénytervezettel? Elfogadása esetén 

milyen szerepe lenne a Kulturális Autonómia Tanácsnak?  

 

A nemzeti kisebbségekről szóló törvénytervezet már közel tíz éve van a parlamentben, 

anélkül, hogy a Képviselőház plenáris ülésen érdemben megvitatta, illetve valamilyen 

döntést hozott volna. A tervezet vitája évekkel ezelőtt a szakbizottsági szinten akadt el, 

mely nem készítette el a jelentését. Következésképpen, előbb azt, mármint a bizottsági 

vitát kellene befejezni, mert ennek jelentése nélkül nem is kerülhet a Ház plénumának 

napirendjére. Azóta az RMDSZ többször is volt kormányon a Boc-kormányban és a 

Ponta-kormányban, de még ebben a politikailag kedvezőbbnek mondható helyzetben sem 

sikerült elérni, a tervezet vitájának folytatását, esetleg a törvény elfogadását. Személyes 

véleményem szerint egy új, átfogóbb, jelentős mértékben javított, módosított 

törvénytervezetet kellene kidolgozni, hiszen már bizonyos (valószínűleg a legtöbb) 

elemei eredeti formájukban nem tarthatók fenn, már csak a sok változás miatt sem, ami 

időközben bekövetkezett. Mindent újra át kellene gondolni, beleérte a Kulturális 

Autonómia Tanács vagy bármilyen más kisebbségi autonómiát, önkormányzatot 

működtető intézmény, testület szerepét, illetve feladat- és hatáskörét. De bármilyen 

konkrét szabályozási tervezet is szülessen, egy a nemezti kisebbségek jogállásáról szóló 

törvény elfogadásának alapvető feltétele a román politikai és társadalmi többség 

egyértelmű politikai akarata, és annak felismerése, hogy ez nemcsak alkotmányos 

kötelessége, de egyben jól felfogott, hosszútávú politikai érdeke is. 

 

 


